الدورة األوىل للجنة الفرعية املعنية ابلثروة احليوانية التابعة للجنة الزراعة
إجراء املراسالت اخلطية
البند  2-4من جدول األعمال :رفع التقارير الشاملة واملستندة إىل األدلّة عن قطاع الثروة احليوانية
رد األمانة على التعليقات اخلطية للجنة
تعرب األمانة عن تقديرها للتعليقات الواردة من األعضاء بشأن البند  2-4من جدول األعمال  -رفع التقارير الشاملة واملستندة
إىل األدلّة عن قطاع الثروة احليوانية .وجتدر اإلشارة إىل ورود تعليقات من ٍ
كل من الربازيل واالحتاد األورويب ومايل ونيوزيلندا وبريو
علما جبميع هذه التعليقات.
والفلبني وتركيا وسويسرا والفلبني والوالايت املتحدة األمريكية .وقد أخذ ً
وعلى وجه اخلصوص:

ترحب املنظمة ابلتوصية اليت تقدمت هبا كل من بريو ونيوزيلندا مبواصلة تقدمي الدعم الفين يف ما يتعلق جبمع البياانت وحتليلها
بشأن خمتلف أبعاد االستدامة.
وترحب املنظمة ابلنقطة اليت أاثرها االحتاد األورويب وبريو ونيوزيلندا واليت مفادها أن القرارات القائمة على أسس علمية جيب أن
جمددا ،على وجه اخلصوص ،على ضرورة إيالء اهتمام خاص
تراعي خصوصيات الظروف احمللية ونظم اإلنتاج .وتؤكد املنظمة ً
ملدى قابلية أتثر صغار املنتجني ،مبن فيهم الرعاة ،وللمعارف التقليدية واألصلية واحمللية.
ترحب املنظمة برد مايل والتوصية القاضية بتعزيز عمليات مجع البياانت بشأن الثروة احليوانية واستخدامها ونشرها ،ال سيما
كما ّ
يف النظم الرعوية الواسعة النطاق .ويف هذا الصدد ،ابدرت إىل جتريب عدة أدوات ومنهجيات يف منطقة الساحل ،مبا يف ذلك
يف مايل :منهجية جلمع البياانت قوامها الرعاة ،ونسخة رعوية من أداة تقييم أداء الزراعة اإليكولوجية ،وأداة ميزانية األعالف
لتحسني عمليات تقييم توافر األعالف .تسهم نتائج التقييمات امليدانية ابستخدام هذه األدوات واملنهجيات يف إطالع واضعي
السياسات واجلمهور بشكل أفضل على دور النظم الرعوية يف التنمية املستدامة ،مبا يف ذلك األمن الغذائي والتغذية ،والنمو
االقتصادي ،وإدارة املوارد الطبيعية ،ومتكني املرأة والشباب والفقراء.
وترحب املنظمة ابلتزام االحتاد األورويب ابحلد من األثر البيئي واملناخي لإلنتاج احليواين وتبادل خرباهتا وجتارهبا هبذا الشأن.
ّ

كما ترحب املنظمة مبا أاثره االحتاد األورويب وسويسرا من نقاط تدعو إىل وضع سياسات بشأن الثروة احليوانية واإلبالغ القائم
على األدلة ابالعتماد على النهج العلمية املتفق عليها من خالل شراكات مع أصحاب املصلحة .وتعمل املنظمة على تيسري
احلوار يف جمال السياسات من خالل جدول األعمال العاملي بشأن الثروة احليوانية املستدامة والشراكة من أجل تقييم وأداء الثروة
احليوانية على الصعيد البيئي (شراكة اتبعة للمنظمة).
وتقر املنظمة ابلتعليقات الواردة من سويسرا بشأن األمهية اخلاصة للهدف  12من أهداف التنمية املستدامة :االستهالك واإلنتاج
املسؤوالن ،ودور املوارد الوراثية احليوانية يف الثروة احليوانية املستدامة ونظام معلومات التنوع الوراثي للحيواانت املستأنسة.
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علما ابلنقاط اليت أاثرهتا الربازيل خبصوص ( )1التشوهات يف تدفقات التجارة يف اجملال الزراعي الناشئة عن
وحتيط املنظمة ً
احلواجز غري اجلمركية واإلعاانت املقدمة لإلنتاج يف البلدان املتقدمة؛ ( )2ونقص التمويل ونقل التكنولوجيا.
كما تقر املنظمة ابلنقاط اليت أاثرهتا الربازيل ونيوزيلندا والوالايت املتحدة حول مسامهة الثروة احليوانية يف تغري املناخ واحلاجة إىل
جمددا التزامها بدعم البلدان املنخفضة واملتوسطة
اإلبالغ عن انبعااثت غازات الدفيئة وورصدها على حنو دقيق .وتؤكد املنظمة ً
الدخل من أجل خفض االنبعااثت وتنمية الثروة احليوانية القادرة على الصمود ،مبا يف ذلك من خالل االستفادة من التمويل
املناخي ومتكني اإلبالغ عن انبعااثت غازات الدفيئة وعمليات إزالتها ورصدها بشكل شفاف ،مع تنمية القدرات وجمموعة
واسعة من األدوات التحليلية مثل أداة التقدير املسبق لصايف الكربون ( ،)EX-ACTومنوذج احملاسبة البيئية للثروة احليوانية العاملية
( )GLEAMونسخته التفاعلية (.)GLEAM-i
وتقر املنظمة مبا قدمته الفلبني من تعليقات عن املخاطر اليت يطرحها ارتفاع أسعار األعالف وتقلص مناطق اإلنتاج واألمراض
وترحب املنظمة ابلتوصيات اليت تقدمت هبا الفلبني
احليوانية ابلنسبة إىل توافر املنتجات احليوانية وتوفري الربوتني والطاقة للسكانّ .
لدعم حتسني دخل أصحاب احليازات الصغرية وإدماجهم ،وحتسني إدارة املخلفات ،واستخدام منصة البياانت لإلبالغ
(مثل النظام العاملي للمعلومات املتعلّقة بصحة احليوان ).)(WAHIS
علما ابملعلومات اليت عرضتها بريو وتركيا حول دور الثروة احليوانية يف سياقيهما الوطنيني.
وأتخذ املنظمة ً

